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 La 1a Festallat serà una jornada ludico-solidària que tindrà lloc el 
dissabte 29 d’agost durant tot el dia a Sant Martí de Riucorb.  

 L’objectiu és recaptar fons per a destinar-los al projecte conjunt 
d’una futura llar per a persones amb discapacitat i centre de dia i 
residència per a gent gran del municipi. 

 El projecte preveu recuperar un edifici que fa 14 anys es va quedar 
a mig construir propietat de l’Ajuntament de Sant Martí i cedit per 
aquest objectiu a l’entitat.   
 

La Festallat està organitzada conjuntament des de l'Associació Alba amb 

l'Ajuntament de Sant Martí de Maldà i algunes entitats del poble. Durant la 

jornada s'han preparat diverses activitats per a totes les edats com: una sortida 

amb bici per la Vall del Corb, una paella popular, una cercavila, activitats 

infantils per als més petits, escala en hifi i concerts, entre altres.  

“L’objectiu és captar fons però també establir sinergies i complicitat les 

persones del poble i l’entitat. Estem engegant un projecte conjunt que ens ha 

de permetre a ambdós gaudir d’un equipament compartit i per això, cal que 

treballem plegats per aconseguir-ho”, ha afirmat Maite Trepat, directora de 

l’Associació Alba de Tàrrega.  

Les activitats tindran lloc a l’esplanada on actualment hi ha l’estructura de 

l’edifici de la futura residència. Segons Jaume Pallàs, alcalde de Sant Martí de 

Riucorb, “fer-ho en aquest espai, ens permet visualitzar l’edifici, donar-li valor i 

que tant la gent del poble com de l’Urgell es comencin a familiaritzar amb un 

projecte que tindrà un avast comarcal pels serveis que oferirà”.  

Els tiquets pel dinar i/o sopar popular es poden comprar per anticipat al 

restaurant del Gat del Rosal o la Llar de jubilats de Sant Martí fins dimecres 26 

d’Agost.  

 



El projecte 

L’avantprojecte preveu, en una primera fase, aprofitar l’estructura d’una sola 
planta que ja està construïda per a fer-hi una llar residència per a 24 persones 
amb discapacitat que inclourà un servei de centre de dia per a persones grans 
destinat a la població de Sant Martí i que oferirà serveis d’atenció a domicili. 

A més, la nova llar també preveu comptar amb un espai pioner al territori amb 
diverses sales d’estimulació multisensorial, una eina terapèutica 
complementària, especialment indicada per a persones amb discapacitat però 
que també per a d'altres col·lectius (gent gran, alzheimer, etc). 

D’altra banda, també s’està treballant per realitzar un mòdul com a residència 
per a gent gran que compti amb unes 10 places amb serveis comuns 
compartits, però amb total independència d’espais i professionals, tot i que 
actualment l’administració no està concedint places públiques. 

Un dels principals motius pels quals l’Associació Alba necessita una nova llar 
és per la imminent concertació de les places residencials actuals per part de la 
Generalitat a les llars residència Alba (13 places ) i Llar Aleix ( 37 places ). Això 
obligarà a l’entitat a reduir la seva capacitat registral a 12 i 24 respectivament, 
havent de i reubicar en un període de 5 anys a 13 persones que actualment 
viuen a les dues residències que l’entitat té a Tàrrega. A més, l’associació 
també viu un procés d’envelliment de les persones ateses i cada vegada són 
més les persones que requereixen suports més extens i necessiten espais 
adaptats. També es vol donar resposta a les llistes d'espera i possibles 
situacions d'urgències de persones que tenen els pares molts grans i 
necessitaran una plaça en breu. 

 

 

 

 


